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األمیر الولید بن طالل بن عبد العزی ز، ول د ف ي مدین ة الری اض ف ي ش ھر م ارس ع ام               
 Menloم، وھو حاصل على بكالوریوس في العلوم اإلداریة واالقتصادیة من كلیة ١٩٥٧

College جامعة م، وحاصل على الماجستیر من ١٩٨٩ في كالیفورنیا عامSyracuse في 
  .م١٩٨٥نیویورك عام 

. قال األمیر الولید، إن الرغبة في العمل الحر واالستثمارات كانت السبب الرئیسي لدخولھ مجال المال واألعمال
 أل ف  ١٠٠وأوضح أن ھذه الرغبة تولدت بعد تخرجھ من الجامعة حیث بدأ العم ل لح سابھ الخ اص م ن خ الل مبل غ          

  .كانت ھدیة من والده األمیر طالل بن عبد العزیز) ر  ألف دوال٢٦٫٦٦٧( ریال 
 شھرًا ت م تحوب ل المؤس سة إل ى     ١٦م وبعد ١٩٨٠قام بتأسیس مؤسسة المملكة القابضة للتجارة والمقاوالت عام    

  ).شركة المملكة القابضة( شركة قابضة تعرف اآلن بـ 
ھ ف ي ع الم االس تثمار، وكان ت قیم ة ھ ذه       م األث ر األكب ر ف ي نج اح اس م     ١٩٩١وكان الستثماره في األسھم ع ام      

  . ملیار دوالر٨٫٦ ملیون دوالر وتقدر قیمتھا اآلن بـ ٧٩٠األسھم وقتھا تقدر بـ 
  .)لقد أرسیت قواعد أشرف علیھا بالتنسیق مع فریق متمكن من التنفیذیین في شركة المملكة القابضة(ویقول 

ى إعطاء قوة القرار للمدیرین المعنیین في الشركات التابعة ویستخدم سموه أسالیب اإلدارة الحدیثة التي تعتمد عل
مع متابعة مستمرة ألمور ھذه الشركات ومراقبة االستثمارات ف ي الع الم عب ر فری ق متخ صص یق وم ب شكل دوري         

  .بتزویده بالتقاریر الوافیة عن كیفیة سیر العمل
 في المجاالت واألنشطة المختلف ة وال تخل و   یمتلك أیضًا شركات عدة ویساھم في ملكیة كبرى الشركات العالمیة  

  . ملیار دوالر أمریكي٢٤قائمة أثریاء العالم من ذكر اسم الولید أكبر أثریاء العرب بثروة بلغت أكثر من 
  

 

 
المعرف  ة ( الفك ر اإلداري، ویع  د م ن مؤس  سي اإلدارة العلمی ة، وق د ع  رف اإلدارة بأنھ ا      فری دریك ت ایلور م  ن رج ال   

ولقد عرفت أفكار ). الصحیحة لما یراد أن یقوم بھ األفراد، ثم التأكد من أنھم یفعلون ذلك بأحسن الطرق وأرخص التكالیف
م وال ذي ت ضمن دراس اتھ التجریبی ة     ١٩١١م ال ذي ن شر ف ي ع ا    ) مب ادئ اإلدارة العلمی ة  (فریدریك تایلور من خالل كتابھ       

للحركة والزمن باعتبارھا حجر الزاویة في اإلدارة العلمیة ألنھا تؤدي إلى تحقیق الكفایة اإلنتاجیة عن طریق االس تغالل        
الد على ت فریدریك في ھذا الكتاب أن الخسارة الكبیرة التي منیت بھا البباألمثل للقوى البشریة والموارد المادیة، كذلك أث

قص الكفایة في جمیع األعمال الیومیة تقریبًا، وإن ھذا التن اقص یع ود إل ى االفتق ار     نالمستوى القومي في عھده ترجع إلى  
ھمًا في مفر الرجال األكفاء فحسب لھذا فإنھ یرى أن اإلدارة العلمیة تستطیع أن تلعب دورًا الإلدارة المنظمة ولیس لعدم تو

ة اإلنتاجیة، وأن ھذه اإلدارة العلمیة یمكن أن تقوم على أساس من القواعد والمبادئ والقوانین التي معالجة العجز في الكفای
 فإنھ یمكن تطبیقھا ،تحدد العالقات بین األشخاص واألشیاء، وأنھ متى اكتشفت ھذه األسس التي یخضع لھا العمل اإلداري

  .في كافة مجاالت النشاط البشري
  :يأتوھي كما ی. ایلور بأربعة أمور لو عمل المدیرون على األخذ بھا ألتت لھم بأحسن الثماركذلك فقد طالب فریدریك ت

o استبدال العمل البدائي المرتجل بآخر یقوم على األسلوب العلمي القائم على التجربة والتحلیل.  
o تقانھاالستعانة بالتدریب العلمي واختیار العمال على أساس سلیم مما یؤدي إلى تنمیة النشاط وإ.  
o لكي ینجز العمل وفقًا للطریقة العلمیة؛العمل على تحقیق التعاون بین اإلدارة والعمال .  
o   لیة التخط یط وتنظ یم العم ل، ویتحم ل     م سؤو لیة بین المدیرین والعمال بحیث یتحمل الم دیرون     مسؤوضرورة تقسیم ال

  .تقان عملھملیة التنفیذ مع تقریر الحوافز المالئمة التي تدفعھم إلى إمسؤوالعمال 
م ف إن حرك ة   ١٩١١یدریك تایلور لم یعلن عن المبادئ التي استنبطھا والمطالب التي نادى بھا إال ف ي ع ام     رومع أن ف  

الكفایة اإلنتاجیة التي بدأھا قبل ذلك بسنین أثارت كثیرًا من الج دل ب ین المفك رین ف ي بل ده وعارض ھا العم ال ممثل ین ف ي            
من أفكار تلغ ي أھمی ة العام ل وخبرت ھ حی ث یقل ل األس لوب العلم ي م ن ھ ذه األھمی ة وتلغ ي             نقاباتھم معتبرین أن ما أبداه  

  .شخصیة العامل وتجعلھ كاآللة سواء بسواء
 في كثیر من المنشآت في ؤه ولقد طبقت آرا،ولم تمر سنوات قلیلة حتى اعترف الجمیع بفضل فریدریك تایلور على اإلدارة

  .اح مشھود وأسفر تطبیقھا عن نج،ذلك العھد
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من موالید البكیریة بمنطقة القصیم، نشأ ف ي أس رة فقی رة متواض عة ك ان یعم ل           

 ودرس ف ي بی ت   ، لكنھ لم یوفق فانتقل إلى الری اض  ،مع أبیھ في التجارة والزراعة    
 أول بدایت  ھ ف  ي –  رحم ھ اهللا –ی سمى بی  ت اإلخ وان عل  ى نفق ة المل  ك عب د العزی  ز     

  ).تنكة قاز( سنة ھي ١١التجارة وھو صغیر عمره 
 ویعمل ًا ثم عمل في حمل أغراض الناس وكان أیضًا یجمع روث الحطب، وكان یأخذ من أبیھ قروض

 ثم استقال من العمل عنده وفتح لھ ،ویومیتھ ریالین) السمیت( ثم عمل طباخًا عند رجل یدعى ،في التجارة
 ١٥ وعم ره  ٦٥ووف ق ف ي ھ ذا العم ل أول ع ام      .  یبیع فیھ السكر والشاي والقھوة والكبری ت   دكانًا صغیراً 

ن ھ ل م   إ ریال فاضطر إلى أن یبیع الدكان لیت زوج ویرض ي والدت ھ حت ى     ٩٠٠سنة حتى وصل رأس مالھ      
ثم عمل مع أخیھ األكبر صالح في دكان ص غیر لل صرافة وش ھریتھ    .  ریاالت٣یبق من رأس المال سوى   

 غیر مصروفھ ھو وزوجتھ والذي یتحملھ أخوه أیضًا وأول راتب ل ھ اش ترى ب ھ أقف ال ویبیعھ ا           یاًال ر ٣٠
لناس بمكسب جید واستمر واستمر على ھذا الحال حتى شارك أخاه في دكان الصرافة وكان معھ في ھ ذا      

افة وجم ع  ثم انتقل بعد ذلك إلى ج دة وس كن فیھ ا وعم ل أی ضًا ف ي ال صر       .  ألف ریال  ١٠٠الوقت حوالي   
أمواًال كثیرة وزادت ثروتھ كثیرًا وأصبح یسافر خارج المملكة إلى بی روت وغیرھ ا م ن البل دان العربی ة             

 س نة فأس س ش ركة    ٢٣لبیع العملة حتى وصل رأس مالھ ملیون ریال، ثم بدأ ی سافر إل ى أوروب ا وعم ره            
نج ح ال شیخ الكبی ر س لیمان     وھك ذا  .  كبرت وأصبحت م صرفًا ناجح ًا ومعروف ًا       التيالراجحي المصرفیة   
 أكب ر   واح د م ن   تجارتھ وكبرت ثروتھ بفضل اهللا وھ و یمتل ك الح صة األكب ر ف ي         ھالراجحي ونجحت مع  

  .المصارف العربیة مصرف الراجحي الذي یرأس مجلس إدارتھ
  

 

  
 فایول الرائد األول لعل م اإلدارة الحدیث ة وق د ك ان مھندس ًا وت درج ف ي المناص ب حت ى وص ل إل ى              یعد

م وكان ت ال شركة عل ى وش ك اإلف الس      ١٨٨٨العام ل شركة من اجم الفح م الفرن سیة ف ي ع ام          مركز المدیر   
  .الضطراب شؤونھا

 م ن البح وث والدراس ات اإلداری ة إلص الح أحوالھ ا اس تغرقت من ھ         ًااألمر الذي دفعھ ألن یجري ع دد   
عھ ا ف ي   م وألقى ھ ذه الدراس ات عل ى ھیئ ة محاض رات علمی ة ت م جم       ١٩١٤ – ١٩٠٠ ما بین عامي  المدة

م بینما لم ینشر في أمریكا إال في ١٩٢٩نشر في فرنسا سنة ) اإلدارة الصناعیة والعمومیة(مؤلف یعنوان 
لقد كانت أفك ار ف ایول ثم رة    . م١٩١٨م وقد تقاعد فایول عن العمل في شركة المناجم في عام      ١٩٤٩عام  

ش أن نجد مالحظات فایول تتفق لعملھ اإلداري الطویل، ففكره یقوم على سند تجریبي أصیل، ومن المدھ   
أھ م م ا توص ل إلی ھ ف ایول أن ھ ق سم أوج ھ         . إلى حد بعید مع الصورة التي تظھر بھ ا نظری ة اإلدارة الی وم     

النشاط التمویلي، والنشاط التجاري، والنشاط الفني، : النشاط في المشروعات الخاصة إلى ستة أنواع، ھي
اإلدارة ( وق  د وض  ح ف  ایول ذل  ك ف  ي كتاب  ھ    . شاط اإلداريالن  والن  شاط المحاس  بي،  والن  شاط الت  أمیني،  و

  ).الصناعیة العامة
  :أما فیما یتصل بالمبادئ العامة لإلدارة فقد توصل فایول إلى أربعة عشر مبدأ ھي

مب دأ  ومب دأ وح دة التوجی ھ،    ومب دأ وح دة القی ادة،    ومبدأ النظام، ولیة، مسؤومبدأ السلطة والومبدأ تقسیم العمل،    
مب دأ التسل سل الھرم ي،    ومبدأ المركزیة، ومبدأ سیادة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،     وعاملین،  مكافأة ال 

  .مبدأ روح الجماعةومبدأ المبادرة، ومبدأ ثبات العاملین، ومبدأ اإلنصاف، ومبدأ التدریب، و
ع ما یزاولھ اإلنسان من إن الحاجة تحتم القیام بمھمة اإلدارة في جمی ( :وفي ختام ھذه المبادئ یقول فایول

  ).نشاط
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     م، استطاع الحریري أن یقطع م شوارًا نموذجی ًا ف ي الع صامیة والنج اح، ب ین       ١٩٤٤من موالید لبنان عام
 لكنھ ا حافل ة أی ضًا    ،السفح والقم ة، محقق ًا قف زات قیاس یة فیھ ا الكثی ر م ن االجتھ اد والعم ل ال دؤوب والم ضني              

  .والنجاحبالتوفیق 
 حتى یستطیع إتمام دراستھ الجامعی ة ف ي كلی ة التج ارة     ،اسبًاأن الرجل عمل مح) أوراق العمر( وتقرأ في  

في جامعة بیروت العربیة قب ل أن ینتق ل إل ى ال سعودیة حی ث عم ل ف ي الت دریس ث م ع اد إل ى ت دقیق الح سابات                   
م ف ي  ١٩٧٠مجددًا، جامعًا ھذه المرحلة في ست سنوات، معیًال لنفسھ ومعینًا لعائلت ھ، قب ل أن ی ضع قدم ھ س نة         

م ویؤس س بع دھا   ١٩٧٧وینطل ق بق وة ع ام    ). سیكونی ست (مال واألعمال، مؤسسًا شركة صغیرة سماھا  عالم ال 
م ١٩٨٧الفرن  سیة ولیك  سب بع  دھا ف  ي ع  ام   ) أوجی  ھ(م  ع ) سیكونی  ست( المول  ودة م  ن دم  ج  ) س  عودي أوجی  ھ(

  .ھا من أھم العالمات المضیئة في سیرتھ الذاتیةیعدشرف الجنسیة السعودیة التي 
مرك  ز ال  شروق  وال ف  ي مك  ة المكرم  ة،  نتیننت  فن  دق إنتركو:  العقاری  ة وأھمھ  ا اتعوالت  ي نف  ذت أكب  ر الم  شر  ) ي أوجی  ھس  عود(ش  ركة 

 ملی ار  ٣المرك ز الحك ومي ف ي الری اض بتكلف ة      ومجمع الملك فھد لطباعة المصحف ال شریف ف ي المدین ة المن ورة،     والحكومي في الظھران،    
المدین  ة وفن  دق الم سرة ال  دولي ف ي الط  ائف،   وذي ی  ضم مجل  س ال شورى وال  دیوان الملك ي،   ف ي الری  اض ال   ) ألف  ا(م شروع  وری ال س  عودي،  

الحكومی ة ف ي ال  دمام، وق صر األم ویین ف  ي دم شق، واالس تثمارات العقاری  ة الت ي تتج اوز المنطق  ة العربی ة إل ى أوروب  ا واالمت داد تباع ًا إل  ى              
المتوس ط الت ي ت ضم بن ك البح ر المتوس ط، والبن ك اللبن اني ال سعودي ، وملكی ة           القطاع المصرفي العربي عبر الملكیة التامة لمجموعة البحر      

واستثمارات موازی ة ف ي القط اع الم الي واألوراق المالی ة      " اندوسویز"بنسب متفاوتة ألسھم في بنوك عربیة وأوروبیة منھا البنك العربي، و  
تلف  ة، واس  تثمارات س  یاحیة عل  ى غ  رار فن  ادق ش  یراتون ف  ي      الم  صدرة ف  ي البورص  ات العالمی  ة والعائ  دة لمؤس  سات تعم  ل ف  ي حق  ول مخ     

الت ي تب ث م ن ب اریس من ذ ع ام       ) إذاع ة ال شرق  (وش راء  ) الم ستقبل (السعودیة، ثم االستثمارات اإلعالمیة التي بدأت بتأسیس ش بكة تلفزی ون        
 ملی ون دوالر باالش تراك   ١٠٠م ال ق دره   وآخر االستثمارات المعلنة اإلسھام بتأس یس ال شركة العربی ة القاب ضة ف ي س وریة ب رأس             . م١٩٨١

  .مع ثالث مجموعات سعودیة كبرى
س ھمت ف ي تعل یم    أم مؤسسة الحری ري، وھ ي منظم ة ال تبغ ي ال ربح      ١٩٧٩ لألعمال واالستثمارات، أنشأ الحریري عام وفي خط موازٍ  

  . ألف طالب لبناني ٣٠أكثر من 
كم ا ت م   .  فقد لعب دورًا أساسًا في استقرار لبن ان بع د الح رب الطائفی ة    ،ة في لبنان فقد كان اسمًا بارزًا في السیاس،وكما برز في التجارة   

  .م اغتیل الحریري بجریمة مدبرة أفقدت العالم العربي سیاسیًا وإداریًا محنكًا٢٠٠٥وفي عام . اختیاره رئیسًا للحكومة
  

 

 
المعروف برجل الصحوة الیابانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وأص بح قائ د الج ودة ف ي الوالی ات المتح دة        

  .م١٩٩٣، توفى عام William Edwards Demingم واسمھ ١٩٠٠ – ١٠ – ١٤األمریكیة، ولد في 
قصة ھذا الرجل جمیلة وتحمل معاني كثیرة جدًا، فبعد أن تم رفضھ من الشركات األمریكیة لنظریتھ التي 

 لك ي یق وم   ،ثم دعوت ھ إل ى الیاب ان   . إن عدم وجود الجودة ھو من اإلدارات في الشركات وعدم تصدیقھا   (تقول  
 إرش اداتي إذا اتبع تم  ( :اآلتیةالكلمات بدوار الیابانیین إولھ أخبر الدكتور وعند وص ) بتحسین الجودة في الدولة   

فاجأوني عندما وصلوا  ( :وتفاجأ العالم عندما قال الدكتور ادوار)  سنوات فقط٥فسوف تصلون إلى الھدف في 
 Order of the sacred( أدوار أول أمریك ي یأخ ذ ج ائزة    . وق د ك ان د  ).  س نوات فق ط  ٤إل ى الھ دف ف ي    

Treusures (         ًعن دما رأت ال شركات األمریكی ة أن نظری ة ال دكتور نجح ت       .وھو شيء فری د م ن نوع ھ ج دا 
بشكل كبیر في الیابان تم دعوتھ من الشركات الكبرى لكي یتم تصحیح األخطاء فیھا، ولكن رفض الدكتور ھذا 

د استقراره مع من وضعوا لھ الوزن كثر اإللحاح لكي تتم عودة الدكتور بع. العرض وفضل البقاء مع الیابانیین
 حدده الكبیر ومع كثرة اإللحاح وافق الدكتور على أن یقوم بمساعدة الشركات األمریكیة ولكن بشرط واحد فقط

وم ع المح اوالت الكثی رة ل م یواف ق      ) لن أقوم بتح سین ال شركات إال بع د أن أق وم بالتح دث إل ى رئی سھا              (:قائًال
 الشركات طلبھ ومن العجائب التي فعلھا الدكتور دیمنق ھي أنھ جعل شركة فورد الدكتور دیمنق إال إذا نفذت    

  .تصبح من الرواد في الشركات األمریكیة من حیث الجودة بعد أن كانت على وشك االنھیار
ولھذا  ). Deming prize) ( جائزة دیمنق(أوجد الیابانیین جائزة وتم تسمیتھا تقدیرًا ألعمال ھذا الدكتور 

  .سیاسة تؤدي إلى نجاح الشركة والوصول إلى الجودة المطلوبة أو ضبط الجودة١٤ور الدكت
الخ  روج م  ن  ). The new Economics( االقت  صاد الجدی  د : تی ة ولھ ذا ال  دكتور كتاب ان بالعن  اوین اآل  

   ).Out of crisis(الكارثة 
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ناصر الخرافي، اسم یرمز إلى الری ادة ف ي ع الم األعم ال واالس تثمار، وھ و یق ود          
 واس  عة م  ن الن  شاطات ف  ي مج  ال األعم  ال، وھ  ذه    مج  االتمجموع  ة اس  تثماریة ذات 

  .الوطنیة، والعربیة، والدولیة: یة الصفاتالمجموعة ثالث
 من ذ أكث ر م ن مائ ة     ،وقد احتلت عائلة الخرافي مكانة عالیة في االقت صاد الك ویتي        

وق  د أس  س ال  شركة ج  د العائل  ة عب  د المح  سن   . ع  ام أي قب  ل ظھ  ور ال  نفط ف  ي الكوی  ت  
الخرافي الخرافي ثم أكمل ابنھ محمد المسیرة فتوسع بنشاطاتھا، كما قادھا أیضًا جاسم 

 مواص ًال خ ط العائل ة ف ي التنمی ة      سابقالشقیق األكبر ورئیس مجلس األم ة الك ویتي ال          
  .ثم آلت رئاسة المجموعة لناصر الخرافي. والتوسع

وعروبة ناصر . وخبرة الخرافي تمكنھ من كیفیة أن یفصل ما بین الملكیة واإلدارة، وبین القیادة واإلدارة      
  :شركاتھ، ومن أبرز تلك الشركاتالخرافي واضحة في استثماراتھ و

o الشركة القابضة المصریة الكویتیة.  
o الشركة القابضة السوریة الكویتیة.  
o الشركة القابضة األردنیة الكویتیة.  
o الشركة القابضة السودانیة الكویتیة.  

  .باإلضافة إلى عدد آخر من الشركات المنتشرة في لبنان والعراق ودول الخلیج وأقطار عربیة أخرى
الغذائی ة  ( قطاع ًا ب دءًا م ن ال صناعة     ١٥ ملیارات دوالر عل ى األق ل ف ي نح و       ١٠یر مجموعة الخرافي    تد

فنادق ومطارات وطیران ومطاعم ومرافق بحریة (والسیاحة ) والورقیة والھندسیة الثقیلة والمتوسطة والخفیفة
غف باإلنتاج مع ما یعني ذلك ولعل أبرز سمة تتسم بھا مجموعة الخرافي ھي الش . وغیرھا من المجاالت  ...) 

   .من خلق فرص العمل

 

 
ھو داعیة إدارة األعمال توم بیترز، كسب سمعة واسعة في عالم اإلدارة وفنونھ ا، ك ان ذا أفك ار         

ك ان یتمت ع بخلفی ة    . وآراء جیدة تعین اإلداریین بعد اهللا في المضي قدمًا نحو األفضل وما ھ و أح سن    
  .لغیر عادیة كمرشد روحي في األعما

م، وعمل في البنت اجون لم دة س نتین قب ل أن یتح ول لدراس ة الھندس ة المدنی ة ف ي            ١٩٤٢ولد عام   
 ًا إداری  ًاعم ل مست شار  . جامعة كورنل، ث م ح صل عل ى الماج ستیر ف ي إدارة األعم ال م ن س تانفورد          

 حقب ة م خ الل  ١٩٧٤لشركة ماكینزي الرائدة في عالم االستشارات الخاصة بإدارة األعمال ف ي ع ام       
  .دقیقة من تاریخھا

  :ومن أعمالھ
وقد نھج بیترز األس لوب الحماس ي   ) مجموعة توم بیترز( شركة توم بیترز الخاصة بھ والمسماة    

 وھو یتمشى ویدور حول مستمعیھ ل یس أس لوبًا كاذب ًا    ،في المعالجة لیظھر بیترز طاقة عصبیة ھائلة    
  .عیاء أحیانًا اإل، وبكل ضراوة حتى یبلغ بھا حدأو زائفًا، فھو یحمس نفسھ

الذي استطاع أن یتج اوز ك ل كت ب اإلدارة األخ رى م ن حی ث        ) السعي وراء التفوق  ( ألف كتابھ   
المبیعات بمالیین النسخ، وقد جادل ھو وشریكھ روبرت ووترمان في أن الشركات الكبرى الناجح ة       

اری ین الكب  ار أن  ت شترك فیم ا بینھ ا ب صفات ممی زة عام ة یمك ن مالحظتھ ا ب سھولة، وأن ھ یمك ن لإلد           
  .یقوموا بإدارة فعالة باتباع سیاسات بسیطة وقویة من القمة إلى القاعدة

  .انطلق بیترز بدعوتھ من تشجیع القادة على ترك مكاتبھم وإدارة أعمالھم بالتجوال فیما حولھم
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ھ ـ تقریب  ًا، التح ق بمدرس ة الف  الح وك ان متفوق ًا عل  ى      ١٣٣٥م ن موالی د ج  دة س نة    

 غالبًا ما كان األول عل ى  أقرانھ في الدراسة فكان مستمتعًا بدراستھ مواظبًا علیھا لذلك 
زمالئھ ووضع في قائمة الشرفعند التخرج ، وأصبح مدرسًا بمدرسة الفالح وأخذ أول   

  . ریاًال شھریًا٢٠راتب لھ مبلغ وقدره 
ھ ـ عن دما ت رك الت دریس وعرض ت علی ھ وظیف ة        ١٣٥٤وأخذ یدرس ف ي مدرس ة الف الح حت ى نھای ة ع ام         

ث م عم ل ف ي    . ا المستر فیلبي الذي أسلم في عھد الملك عب د العزی ز  مساعد مأمور أدوات السیارات التي یملكھ  
 ریال وھو رات ب ل م یك ن یتقاض اه أي س عودي ولك ن نتیج ة لجھ وده         ٨٠٠شركة التعدین وكان یتقاضر راتب  

، وظل یعم ل ف ي ش ركة     دوالر٢٠٠وعملھ الزائد حصل على ھذا الراتب، حتى وصل راتبھ في ھذه الشركة  
لیة األولى فیھا، وق د أش رف عل ى ت دریب الكثی ر م ن ال شباب ال سعودي ال ذي           مسؤولى ال التعدین حتى وصل إ   

االقتصاد  ویعد أبو داود واحدا من أشھر رجال األعمال السعودیین الذین عاصروا. یحتل اآلن مناصب مرموقة
 م رات، ث م   السعودي منذ أكثر من سبعة عقود ، وتولى إدارة مجلس الغرفة التجاریة ال صناعیة ف ي ج دة ع دة        

 .اهللا برغبت  ھ لیظ  ل عل  ى رأس الغرف  ة التجاری  ة ال  صناعیة اإلس  المیة من  ذ تأسی  سھا إل  ى أن توف  اه          تنح  ى
وحب ھ لفع ل الخی ر وم ساعدة       س نة، بدماث ة أخالق ھ   ٣٧وعرف إسماعیل أبو داود ال ذي رأس الغرف ة التجاری ة    

 .واألرامل الفقراء والمعسرین وتغطیة احتیاجات األیتام
، ول ھ اس تثمارات ف ي    ''جامب ل  بروكت ر آن د  ''د أول من أنشأ م صنع المنظف ات ف ي ال سعودیة     اووأبو دویعد 

وكان آخر نشاط رسمي ظھ ر فی ھ م ؤتمر الجمعی ة      النشاط الصناعي تتوزع بین المنطقتین الشرقیة والغربیة،
 ف ي رج ب    وك ان آخ ر ظھ ور رس مي ل ھ     ٢٠٠٤) .أبری ل (ش رم ال شیخ نی سان     العمومیة للغرفة اإلسالمیة ف ي 

  .میزانیة الغرفة التجاریة في جدة ھـ لمناقشة١٤٢٥
  

 

 
مما ال شك فیھ أن غ روف عبق ري ف ي التكنولوجی ا،     .  أندرو غروف المھندس اإلداري للثورة الرقمیة   یعد

ولك ن غ  روف كم دیر تج  اري ق اد الموج  ة الت ي ال مثی  ل لھ  ا م ن اإلب  داع العظ یم والت  ي ك ان أبرزھ  ا المع  الج         
 غ روف س جًال ال یق در ب ثمن بالن سبة لألم ور الت ي تح رك إنت ل وأعط ى ن صیحة واض حة                الصغیر، لقد س طر   

ومشجعة للقادة الجدد الذین یری دون أن یح ذوا ح ذوه، واس تطاع غ روف م ن خ الل االھتم ام الكبی ر للتفاص یل            
  .والتغییر االستراتیجي المھم أن یبني جسرًا بین كل اتجاه كبیر

م وبدأ ی درس الھندس ة الكیماوی ة، وت ألق غ روف ف ي       ١٩٣٦عام ) دريأن(ولد أندرو غروف المعروف بـ  
  .دراستھ وعمل خادمًا من أجل دعم نفسھ خالل المرحلة الدراسیة

 أي بع د م ضي ع شرین    ١٩٨٣ ف ي س نة   High Outrut Managementقام أندرو غروف بنشر كتابھ 
 ھذه االضطرابات فقد وجد غروف في سنة من الحیاة المضطربة لشركتھ واإلدارة بشكل عام ولكن بالرغم من

 ال زالت مفیدة اآلن، كما أن أسس اإلدارة ١٩٨٣أواسط التسعینات أن معظم األشیاء التي كانت مفیدة في سنة 
  :ال زالت إلى حد كبیر غیر متأثرة وھذا ینطبق على األفكار الثالثة التي أقام علیھا غروف كتابھ وھي

  .ى األشكال األخرى من المشاریع التجاریة ویشمل ذلك عمل المدراءتنطبق مبادئ ومسلكیات الصناعة عل •
  . منتوج المدراء ھو منتوج الوحدات التنظیمیة الخاضعة إلشرافھم أو نفوذھمیعد •
  .سوف یقوم فریق ما بأداء عملھ على أفضل وجھ إذا تم انتقاء األداء األعلى من أعضاءه كل على حدة •

مھم للغایة لتعلیم اإلنسان، ویؤكد أن الھدف األساسي للمراجعة ھ و  ویرى غروف أن مراجعة األداء أمر    
لتقری ر ن  وع المھ ارات الناق  صة للعث ور عل  ى ط  رق    : تح سین أداء الت  ابع، اس تخدم المراجع  ة لمراجع ة ش  یئین   

لمعالجة ھذا النقصان، وأیضًا لتعزیز الحوافز لدى التابع من أجل دفعھ إلى أعلى أداء لھ في المستوى الراھن 
  .لمھاراتھ
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م، أغل ب  ١٩١٨قة الق صیم، ع ام   الشیخ سلیمان العلیان،ولد في محافظة عنیزة بمنط 

استثماراتھ في أسھم الشركات األمریكیة واألوربیة، وھو مؤسس مجموعة العلیان في  
م  ن أس ھم البن  ك  % ٢٠ ش ركة باإلض  افة إل ى تمل ك    ٣٠ال سعودیة والت ي ت  ضم ح والي    

  .السعودي البریطاني وحصة في بنك تشیس مانھتن وغیرھا
 ث م انتق ل إل ى مؤس سة     ،مریكی ة، ث م ب دأ العم ل ف ي ش ركة نف ط        حی ث دخ ل المدرس ة األ   ،درس في البح رین  

م بتأس یس ش ركة مق اوالت والت ي     ١٩٧٤وقد بدأ نشاطھ في ع ام  . أرامكو للعمل في وظیفة مترجم باالنجلیزیة   
  .كانت بدورھا األساس النطالقة الشیخ سلیمان في توسیع وتنویع استثماراتھ التجاریة واالقتصادیة

كنت مرتاح ًا ف ي وظیفت ي ب شركة أرامك و ك رئیس لق سم الترجم ة، وك ان مرتب ي عالی ًا             : (یقول الشیخ العلیان    
واذكر أنھ عند طرح مشروع التابالین ذھبنا إلى ).  ریاًال سعودیًا شھریًا٤١١(بالقیاس إلى مرتبات ذلك الوقت 

الع ودة   لكي نوض ح ل بعض اإلخ وان المق اولین مواص فات الم شروع، وف ي طری ق           ؛محل اسمھ رأس مشعاب   
وجدت نفسي أفكر في المشروع، وكن ت ق د ق رأت عن ھ ف ي بع ض المطبوع ات اإلنجلیزی ة، وأع رف أھمیت ھ،               

 ول یس عن دي ول د    ، ملیون دوالر، وخطر لي أنني مازلت شابًا ص غیراً ٢٥وأعرف أنھ كان مرصودًا لھ مبلغ  
 فرحب وا  ، تكلم ت م ع أرامك و   وال زوجة، فقلت لماذا ال أخوض التجربة وآخذ مقاول ة ھ ذا الم شروع؟ وبالفع ل      

وشجعوني، وباشرت العمل كمستقل، وأخذت أول مناقصة وھي مناقصة تنزیل البضائع، ثم توالت المقاوالت   
  .وھكذا خلف الملیارات وآالف الموظفین في الشركات من مختلف أنحاء العالم.... األخرى 

 

 
سترالي، ق ام بع دة أبح اث أھمھ ا ال ذي       أم وھو من أصل١٩٤٠ – ١٨٨٠عاش التون مایو في أمریكا بین عامي  

  . مایو أبًا لھذه المدرسةیعد لمدرسة العالقات اإلنسانیة كما ًا دراسات الھاوثورن أساستعدأجراه في ھاوثورن حیث 
ب دأ م  ایو قب  ل أن یقت  رن اس مھ ف  ي دراس  ات الھ  اوثرون بدراس ة أث  ر األح  وال الجوی  ة عل ى إنتاجی  ة العام  ل مث  ل       

  . الراحة على اإلنتاجیةومددرصد وقیاس أثر التعب اإلضاءة كما بدأ ب
وھ اوثورن ھ  ذه المدین ة ال  صغیرة ف  ي ض واحي ش  یكاغو بھ  ا م صنع ض  خم ی  ضم آالف العم ال ل  شركة وس  ترن       

 مم ا أدى إل ى ت دھور أوض اع ال شركة وأخ ذت الدراس ة ب ین ع امي          ،إلكتریك یعاني من انخفاض ح اد ف ي اإلنتاجی ة    
 بحث  ھ باختی  ار س ت س  یدات یعمل  ن عل ى تركی  ب أج  زاء التلیف ون منطلق  ًا بمعرف  ة     م وق د ابت  دأ م ایو  ١٩٣٢ – ١٩٢٧

وق د أج رى   . إنتاجیتھن قیل الدراسة وخالل الدراسة بعد أن قام بتغییر الضوء والتھویة ومكان العمل من وقت آلخر  
كم ا خف ض   . ة س اع ٤٠ ساعة أسبوعیًا إل ى  ٤٨تعدیالت ثوریة آنذاك على نظام عملھن إذ خفض ساعات العمل من   

ث م فج أة ألغ ى ك ل ھ ذه المی زات       . أیام العمل من ست أیام في األسبوع إلى خمس أیام وقدم لھ ن وجب ة غ داء مجانی ة          
 أي من السیدات ما لم یتوقعھ أحد إذ لم تشتِك. عنھن مما أدى إلى عودة إنتاجیتھن إلى ما كانت علیھ قبل بدء الدراسة

 تلیف ون خ الل   ٣٠٠٠ تلیف ون إل ى   ٢٤٠٠ ع نھن ب ل ارتف ع إنت اجھن م ن      الست ولم تتغیر مالمحھن ل سحب المی زات   
  .أسبوع

لقد أثبتت دراسات ھاوثورن خطأ منھجیة تایلور وزمالئھ بأن العمال أو الموظفین یتبع ون الفردانی ة أو الم ذھب       
تصرف بأنانی ة   وأن تفكیر العامل یتم بطریقة منطقیة وی،الذي یقول أن مصالح الفرد یجب أن تكون فوق كل اعتبار 

 وأثبت ت مغالطتھ ا للواق ع    ،بینما دراسات الھاوثورن عكست ھ ذه االفتراض ات  . وكل ما یھمھ تحقیق مصلحتھ الذانیة    
  .ألن سلوك العاملین محكوم بالبیئة االجتماعیة

ض كما أكدت الدراسات أكذوبة افترا. رسمیةالإن من أھم اكتشافات دراسات الھاوثورن ھو اكتشاف المجموعة غیر 
ن مشاعر اإلنسان إ إن اإلنسان راشد وعقالني یسعى لتحقیق المنفعة القصوى للعمل و:النظریة االقتصادیة التي تقول

واستناداًً على ھ ذه  . ن الدافع المادي ھو أقوى حافز للعملإوعواطفھ وعاداتھ وتقالیده ال مكان لھا في موقع العمل، و    
رس میة وف تح قن وات االت صال وإتاح ة      الھ و ت شجیع المجموع ات غی ر      فقد تأكد أن أھ م أغ راض اإلدارة       ،الدراسات

  .الفرصة لھا في المشاركة في اتخاذ القرارات وبناء مجموعات عمل تكون أكثر تجاوبًا فیما بینھا
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ب دأ  . لة الثانوی ة الشیخ عبد اهللا كانو ولد في البحرین، وتلقى تعلیمھ فیھا حتى المرح    

ب دأ  ی حی ث ك ان المطل وب أن    ، الب واخر ىحدإحیاتھ العملیة بوظیفة كاتب صغیر على    
  .أخذ بھ حتى الیومی، وھذا الذي ھ وإمكانیاتهتدرج حسب جھدھ من أول السلم ثم یعمل

  .وكان محور العمل االقتصادي في ذلك الوقت ھو التجارة
، ألنھ  ا نقط  ة التواص  ل م  ا ب  ین تج  ارة جن  وب ش  رق آس  یا    ًامھم  وكان  ت البح  رین مرك  زًا اس  تراتیجیًا  

  .وأوروبا عن طریق الھند من ناحیة المملكة العربیة السعودیة والشام ومصر من ناحیة أخرى
ی ات وم ا بع دھا اس تطاع ك انو أن یح صل عل ى ع دة وك االت بحری ة وأخ رى            ن ما قب ل الثالثی المدةففي  

ن  یي البترول، وكان یجل ب الكیروس   فیرانیان المختصة إ –نجلو أللسفریات كما كان وكیًال معتمدًا لشركة      
  .مھ في البحرین ومن ثم یصدره إلى دول الخلیج المجاورةاستخدووقود الطائرات من إیران ال

 بمرور مائة عام على قیامھا بأعمال وكالة مدةوقد احتفلت شركة یوسف أحمد كانو بھذه المناسبة قبل 
حیث تعود , یرویز البریطانیةإمبریال كما كانت أول وكیل لشركة خطوط إ. حةالھولندیة للمال) ندلوید(

االتحاد العالمي للنقل (یاتا إلام، ولھذا كانت أول شركة تحصل على عضویة ١٩٣٧ھذه الوكالة إلى عام 
  .م١٩٤٨عام ) الجوي

مواعید الدوام  ونغادر في ،في الحاضر والمستقبل أننا جمیعًا نحضرخطواتنا العملیة  ":یقول كانو
تقدر ثروة عائلة كانو بأكثر من ثالثة ملیارات ". الرسمي ونتقاضى مرتبات شھریة ثابتة كباقي الموظفین

  ).بیت كانو(وقد تم تألیف كتاب یحكي قصة العائلة اسمھ . دوالر

 

م، بدأ حیاتھ أكادیمی ًا  ١٩٣٢ولد ستیفن كوفي في أمریكا سنة     
متسلحًا بشھادة ماجستیر من جامعة ھارفرد ودكتوراه من جامعة    

اكت  سب ك  وفي . برغھ  ام ی  انغ الت  ي عل  م فیھ  ا الم  سلكة التنظیمی  ة  
ات العام  ة ف  ي  للعالق  ًا وعم  ل م  دیر،خب  رة ف  ي المج  ال التج  اري

الجامعة ومساعدًا لل رئیس الح الي لجامع ة میری ل باتم ان وأی ضًا          
  .عمل في شركة مارس وكان مطرانًا في كنیستھ

 س  تیفن ك  وفي أنج  ح عم الق تج  اري أمریك  ي ف  ي اس  تخدامھ   یع د 
الوس  ائل النف  سیة لت  شجیع الم  دراء لتح  سین أدائھ  م واالنتق  ال إل  ى  

  .مراحل أفضل في حیاتھم
الج دیر  .  ن شر أفك اره عب ر الن دوات ووس ائل اإلع الم ومؤس ستھ       ، إذ من المتحدثین األقویاء  كوفي یعدكما  

بالذكر أن ستیفن كوفي ھو أح د مؤس سي ش ركة ف رانكلین ك وفي ونائ ب ال رئیس وق د أل ف مجموع ة م ن                   
الی وم  أشھر الكتب وأكثرھا مبیعًا في الع الم تن اقش التح دیات والتعقی دات الت ي یواجھھ ا الم رء ف ي عالمن ا           

ال ذي ب اع من ھ    ) الع ادات ال سبع لألش خاص األكث ر فعالی ة     (على الصعیدین الشخصي والمھني، مثل كتاب    
القی ادة المرتك زة   (، وكت اب  )األھم ثم المھ م (م، وكتاب ١٩٨٩ ملیون نسخة منذ صدوره عام     ١٥أكثر من   

 شخ صیة  ٢٥ین ال ـ  م اخت ارت مجل ة ت ایم األمریكی ة س تیفن ك وفي م ن ب         ١٩٩٦وف ي ع ام   ). على المبادئ 
  .األكثر تأثیرًا في الوالیات المتحدة األمریكیة

وتدعم فرانكلین كوفي، شركة الخدمات المھنی ة العالمی ة األش ھر ف ي الع الم جھ ود س تیفن وش غفھ ف ي             
  .التغییر والتطویر التي یحتاجھاإلھام اآلخرین وتقدیم وسائل 
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 وتدرج في عدة وظائف كان آخرھ ا جم رك   ،بدأ حیاتھ موظفًا حكومیًا في السنترال  
 ریاًال فقط، ثم ترك العمل الوظیفي إلى العمل الحر بعد أن ٦٠جدة، وكان أول راتب لھ 

ح صل عل ى ش ھادة    .  خاص ة ف ي مج ال االس تیراد    ،تعلم من العمل في الجمارك الكثی ر   
كانت أول صفقة یعقدھا من بیع أساور . الصف الخامس االبتدائي من مدرسة الراشدیة 

  .  وأرسل لھ بضاعة بثمنھا،زوجتھ من قبل نسیبھ في السودان
ثم توالت بعد ذلك الصفقات بالشراء من البواخر، ثم سافر إلى بور سودان وأسمرة وكانت بضاعتھ أجزاء 
من السیارات واإلطارات، ولم یكن یعلم أن حظھ التجاري سیسوقھ إلى تخصص في بی ع واس تیراد ال سیارات      

  .بصورة كاملة ومفرقة
 ملیون ریال شھریًا ، ٨اجح یتقاضى مبلغًا یقارب تتمیز شركتي بجھاز إداري ن (:یقول عبد اللطیف جمیل 

وھذا بفضل من اهللا أوًال وأخیرًا، وقد وصل ھذا الجھاز إلى درجة عالیة من الخبرة والكفاءة في عملھ بف ضل    
  ). ثم بجھود ابني یوسف،اهللا

أتي االدخار مطلوب لك ل ش خص، فھ و خ ط ال رجع ة فی ھ أو ح زام األم ان وی             (:ویقول أیضًا عن االدخار   
االستثمار في المرتبة الثانیة وخیر األمور أوسطھا، ف ال إف راط وال تف ریط ویك ون ف ي المرتب ة األول ى عن دما               

  ).یكون االستثمار داخل الوطن وفي أعمال منتجة
إن الحیاة مدرسة وعلیھ الدراسة والتروي قلیًال  (: فیقول لھ،وینصح عبد اللطیف جمیل رجل األعمال المبتدئ

ر عند الدخول في العمل التجاري وأن یكون سالحھ األمانة والصدق والمثابرة، فتلك مرتكزات وعدم التھو
  ).العمل التجاري السلیم

وخلف عبد اللطیف جمیل ثروة طائلة ووكالة شركة تویوتا ومجموعات شركات وصلت عملیاتھا إلى المملكة 
  .المتحدة والصین والیابان

  

 

 
وق د تلق ى   " البیروقراطی ة " وھ و مبتك ر م صطلح    ). م١٩٢٠ – ١٨٤٦( ھو ع الم ألم اني ع اش ب ین          

تدریبًا في مجال األنظمة، واالقتصاد والتاریخ والفلسفة وكانت لھ رغبة شدیدة في دراسة مشكالت العمل      
  .واألداة السیاسیة والمنظمات التطوعیة وعلم النفس الصناعي

  :البیروقراطیة
 ق سم یتب ع  ) ف ي ال سلطة وال صالحیة   (ًا  ص غیر ًا ق سم  أي أن الذي یتب ع مب دأ الھیكلی ة     قسامھي تنظیم األ  

  . أعلى آخرًاقسم األعلى منھ یتبع لقسمأعلى منھ، وا
المكاتب التي تستخدمھا مؤس سات الدول ة لتی سیر أم ور العام ة والمكات ب ممتلئ ة        :  ھي  ،البیروقراطیة

یة ما ھ ي إال حال ة خاص ة م ن      إن البیروقراط:بالموظفین الذین یتوقع منھم ممارسة دورھم، ویقول ویبر     
  .التي اكتسحت القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین) العقلنة(

 لی صف بھ ا ث الث ط رق     ؛جمع ویب ر معتقدات ھ ح ول الممارس ة ال شرعیة لل سلطة والطریق ة اإلداری ة         
  :للسیطرة

رات ھ الخارق ة   تحدث عندما یكون بإمكان القائد أن یأمر أتباع ھ بطاعت ھ ب سبب قد      : السیطرة الكارزمیة 
  .على األداء ووثوق أتباعھ فیھ شخصیًا

 وعندما یعتقد االتباع أن ذل ك ح ق   ،عندما یأمر القائد انطالقًا من منصبھ الموروث     : السیطرة التقلیدیة 
  .موروث للقائد

ه یع د الذي ) النظامي(عندما یتحصل القائد على موقعھ من خالل اإلجراء القانوني     : السیطرة القانونیة 
  . البیروقراطیة اإلداریة في ھذه الحالةتعداع صحیحًا ومشروعًا وتباأل
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 ولق د ق اد   ١٩٩٠عین عبد العزیز الغریر رئیسًا تنفیذیًا لمجموعة بنك المشرق ف ي س نة     
 زادت ٢٠٠٤ومع نھایة العام . تى أصبح من أفضل المؤسسات المالیة العالمیة  المصرف ح 

 ملی   ار دوالر، وح   صص  ٨٫٦٧لت   صبح قیمتھ   ا  % ٣٠٠الموج   ودات ف   ي البن   ك بن   سبة    
  . ملیار دوالر١٫٣فأصبحت % ٥٠٠المساھمین زادت 

ویركز الغریر في عملھ على تقدیم أفضل الخدمات للعمالء وتقنیات وخدمات ومنتجات 
  .ئدة وحدیثة جدًا، كما یعمل على تطبیق أنظمة إدارة الجودة العالمیةرا

 ،نجازات ھ وإبداعات ھ  عربیة المتحدة قد یصعب تعداد كل إكونھ رائدًا في مجال األعمال المصرفیة في اإلمارات ال   
ي وق روض  فلقد كان بنك المشرق أول من یلجأ إلى استعمال ال صراف اآلل ي والبطاق ات الم صرفیة وال شیك ال سیاح        

المستھلكین ومنتجات التأمین المصرفي والرھون ات والبطاق ات الم صرفیة الم زودة برقاق ة رقمی ة وج ائزة ملی ونیر          
  .المشرق في المنطقة

والجدیر بالذكر أن الغریر عمل على االستثمار بقوة في مجال التكنولوجیا من خالل اللجوء إلى الشبكات الداخلیة 
  .لثالثین التابعة للمصرف، وذلك بفضل بنیة تكنولوجیة متطورة جدًاالتي تصل الفروع الخمسة وا

وكان الغریر في البدایة قد تدرب كمھندس صناعي وحصد درجات وشھادات من جامعة كالیفورنیا للبولیتكنیك، 
  .١٩٨٨ حیث تقلب في مناصب عدة حتى العام ١٩٧٧والتحق ببنك المشرق في العام 

رق یرأس الغریر مجمع الغریر التجاري وھو عضو في مجلس إدارة مركز دبي وباإلضافة إلى منصبھ في المش
الم  الي الع  المي، ومجموع  ة ش  ركات عب  د اهللا الغری  ر وش  ركة دب  ي، وع  ضو ف  ي المجل  س الح  اكم للمعاھ  د العلی  ا          

  .للتكنولوجیا في دولة اإلمارات
عالمیة، وھو ض یف دائ م ل دى وس ائل     وإلى جانب ذلك یشارك الغریر ویحاضر باستمرار في المنتدیات المالیة ال  

  .اإلعالم التي تستضیفھ آلرائھ ورؤیتھ التقدمیة وآفاقھ الواسعة
  

 

 
حصل على درجة . نا في النمسا، وتلقى تعلیمھ في النمسا ثم بریطانیایم، في مدینة فی١٩٠٩من موالید عام    

كم ا ح صل عل ى ع دة درج ات دكت وراه       . بألمانی ا الدكتوراه في القانون العام والدولي م ن جامع ة فرانكف ورت       
  .نجلترا والیابات وأسبانیا وسویسراإفخریة من جامعات في أمریكا وبلجیكا وتشیكوسلوفاكیا و

م عمل دراكر أستاذًا لم ادة إدارة األعم ال بكلی ة الداس ات العلی ا بجامع ة       ١٩٧١ وحتى عام ١٩٥٠منذ عام  
م فق  د درس ١٩٨٥ وحت  ى ع  ام ١٩٧٩أم  ا م  ن ع ام  . م١٩٦٩ع ام  نیوی ورك، والت  ي منحت  ھ أعل ى تق  دیر منھ  ا   

وحاضر بكلیة بومونا بجامعة كلیرمونت، باإلضافة إلى تدریس مادتي العلوم السیاسیة والفلسفة بكلیة بنینجتون 
  .بفیرمنت

 باإلضافة إلى الكتابة في مجال.  لغة٢٠ كتابًا تمت ترجمتھا إلى أكثر من ٣٠وقد أصدر دراكر ما یزید عن 
 وحت ى ع ام   ١٩٧٥العلوم اإلداریة، كما كان كاتب مقاالت من تظم ف ي جری دة وول س تریت جورن ال م ن ع ام            

  .م١٩٩٥
للناشر ھاربر بیزنس بمنحھ ق الدة  ) الیومي دراكر(كرم البیت األبیض األمریكي بیتر دراكر مؤلف كتاب  

ر من الكتب اإلداریة التي تعد من أحجار  ھو مؤلف كثی– للقلیلین الذین ال یعرفونھ –ودراكر . الحریة الرئاسیة
وھو من أھم واضعي النظریات اإلداریة في القرن العشرین، باإلضافة إلى أن ھ أول  . الزاویة في عالم اإلدارة 

كما عمل ). الخصخصة، و الالمركزیة، واإلدارة باألھداف(ة، مثل مھممن وضع مصطلحات ومفاھیم إداریة 
ستراتیجیة والسیاسات لعدید من المؤسسات الحكومیة وھي فئات القطاع العام مستشارًا متخصصًا في مجال اال

 وھو رئیس قسم العلوم االجتماعیة واإلداریة بكلیة الدراسات العلیا بجامعة ١٩٧١ومنذ عام . وكبرى الشركات
 یرأس كذلك وھو. م١٩٨٧كلیرمونت بكالیفورنیا، حیث أطلق اسمھ على قسم الدراسات العلیا اإلداریة بھا عام 

  .مؤسسة بیتر دراكر غیر الھادفة للربح بنیویورك
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 بمصر، وھو أحد رواد التشیید اإلسماعیلیة بمحافظة ١٩١٧من موالید 
والبناء في مصر ومؤسس قلعة المقاولون العرب، عم ل وزی رًا لإلس كان     

 ونائبًا لرئیس الوزراء للتنمیة الشعبیة، وھو صاحب ١٩٧٣والتعمیر عام 
ء ال سد الع الي العظ یم وأخ ذ عل ى عاتق ھ بن اء قواع د ال صواریخ          إنجاز بن ا  

  . أثناء حرب االستنزاف فيودشم الطائرات تحت لھیب القنابل
وك   ذلك ق   اد معرك   ة تعمی   ر م   دن قن   اة ال   سویس بع   د ح   رب أكت   وبر   

  .فھو خلیفة طلعت حرب في النصف الثاني من القرن العشرین. المجیدة
ه األكب  ر تربیت  ھ  و وت  ولى أخ   هن الثالث  ة م  ن عم  ر  ع  اش أحم  د عثم  ان یتیم  ًا وھ  و ف  ي س      

كبر عثمان وسط جو مفعم بالحماس والتضحیة والمعاناة، ومع ذلك تفوق   . لیة األسرة مسؤوو
 وك ان یم شي م ن بی ت أخت ھ ف ي الق اھرة إل ى كلی ة الھندس ة           ،في دراستھ ودخل كلی ة الھندس ة      

س  تطاع أن یرت  ب ل  ھ دراج  ة م  ن بجامع  ة الق  اھرة یومی  ًا عل  ى قدمی  ھ، لك  ن بعقلیت  ھ وموھبت  ھ ا 
مخلف ات مح ل البی  ع وت أجیر ال دراجات، وبع  د أن ح صل عل ى بك  الوریوس الھندس ة ف ي ع  ام         

ھ  ذا . أھ  دى المھن  دس عثم  ان أحم  د عثم  ان دراجت  ھ إل  ى ب  واب الكلی  ة فرح  ًا بالنج  اح  م ١٩٣٥
ع الم  وتعد شركة المقاولون العرب من أكبر شركات المقاوالت والتشیید والبناء في م صر وال    

  .العربي
  

 

  
أض  اف إلیھ  ا كم  ًا ھ  ائًال م  ن  . اش  بي، أب  دع ف  ي مج  ال اإلدارة واألعم  ال . ف  رانكلین س  ي. ھ  و الع  الم د

المعلومات اإلداریة وفنونھا كما لھ عدة مؤلفات في كیفیة القیادة الرائدة للشركات والمؤسسات مث ل كت اب       
می  زة ول  ھ فیھ  ا ب  صمات رائع  ة ت  دل عل  ى  أض  اف إل  ى اإلدارة طابع  ًا خاص  ًا وأس  الیب مت). تبن  ي التف  وق(

  .حرفیتھ
ف  ي ) رأس م  ال القی  ادة (بالوالی  ات المتح  دة األمریكی  ة، وھ  و م  شارك ف  ي تأس  یس مجموع  ة     . ول  د د

بریستون بنیوجیرسي، وھي مجموعة متخصصة في تنمیة المھارات القیادیة وتطویر األس الیب اإلداری ة    
دی  ل ك  ارنیجي (بًا كبی  رًا لم  سؤولي التعل  یم ف  ي مؤس  سة  وك  ان ل  ھ من  ص .ونق  ل وترقی  ة الم  دراء التنفی  ذیین 

أش بي خ الل حیات ھ المھنی ة     . وھذه المؤسسة أكبر منظمة في العالم لتعلیم الراشدین، كم ا عم ل د       ) وشركاه
اش بي ب شھرة واس عة عل ى م ستوى      . كما یحظ ى د  ). مانشستر بارتنرز انترناشونال  (نائبًا لرئیس مؤسسة    

  :ومن مؤلفاتھ. ھمًا ومحاضرًاأمریكا باعتباره مؤلفًا م
Revitalize your corporate culture. 
Effective Leadership programs 

 الذي یبحث في MRIأضاف إلى اإلدارة نظامًا مبدعًا كان نصیب الشركات العظمى األخذ بھ وھو نظام 
الصھ لشركتھ، أعماق الشخصیة والشركة لكشف الجوانب الثقافیة وما یؤدي إلى معرفة الموظف وإخ

كما أن للدكتور فرانكلین نصیبًا في معالجة الجوانب الفنیة السیئة للحصول على المعلومات المؤكدة والتي 
الموظف (أشبي یؤكد على مقولة ویدعو للعمل بھا وھي . تمارس بكثرة في الغرب الیوم، وكان د

  ).الصحیح في المكان الصحیح
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ات، أس س بع دھا مجموع ة دل ة البرك ة ف ي       یبدأ حیاتھ في دنیا المال واألعمال من خالل عملھ كمقاول ف ي ال سبعین    
می ة وال سیاحة    وبدأ في تنوی ع مج االت اس تثماراتھ التجاری ة واالقت صادیة والت ي تت ضمن المج االت اإلعال         ١٩٨٢عام  

 .واألعمال البنكیة اإلسالمیة والعقار
وق  د درس ف  ي م  صر س  نة واح  دة، وأكم  ل ف  ي   . واص  ل ص  الح كام  ل دراس  تھ التعلیمی  ة حت  ى الم  ستوى الج  امعي  

بعد ذلك انخرط في العمل الحكومي، كفت رة تمھیدی ة قب ل ول وج القط اع      . جامعة الریاض، في بدایة افتتاح كلیة التجارة 
  . في كل وزارات الدولة وفي كل مدن السعودیةوتنقل. الخاص

، "الكب وش "بدأ ممارستھا من مرحلة الطفولة، عندما كان یصنع من عظم الخراف أدوات لعب ة ش عبیة یق ال لھ ا     .  صالح كامل التجارة موھبة     یعدو
  .لمدرسیة وبیعھا، والكسب منھاوفي المرحلتین اإلعدادیة والثانویة، باشر في تحریر وإنتاج المجالت ا. ویبیع ما صنعھ لزمالئھ

ذن لت أمین مطبع ة لن سخ م ذكرات الطلب ة، وقم ت باس تئجار مح ل ص غیر ق رب الجامع ة، وأص بحت أبی ع              إوفي المرحلة الجامعی ة، ح صلت عل ى       
 اعم ل مم ثًال   وعن دما عمل ت ف ي الحكوم ة كن ت     .  حت ى تخرج ي م ن الجامع ة    ٥٩واستمر محلي ھذا في العمل من عام  . لزمالئي المذكرات المستنسخة  

مط بخ المل ز   "حی ث افتتح ت مطبخ ًا اس مھ     . كذلك كنت من أوائل الذین افتتحوا المطابخ في الریاض. مالیًا في الصباح، وعامال في مطبعتي في المساء  
وزع ا ب ین عمل ي    وھك ذا أص بح وقت ي م   . فقد كان لدینا طباخ ماھر في منزلنا في ج دة اس مھ ص الح خ اطر، تعاون ت مع ھ ف ي إن شاء المط بخ          ". الشرقي

وأص بح مح ل   . وجلب ت باك ستانیین للعم ل كخی اطین    . ث م افتتح ت مح ل أزی اء باس م ابنت ي غ دیر       . الحكومي الصباحي والمطبعة في المساء م ع المط بخ    
  .األزیاء من ضمن مجموعة العمل التي أدیرھا

فقم ت بعم ل   . سعودیة طرح ت مناق صة لنق ل البری د ال داخلي     وعن انتقالھ إلى العمل الخاص یقول صالح كامل إن وزارة البرق والبرید والھاتف ال     
واش تریت س یارات تویوت ا    .  ألف ری ال، ھ ي ك ل م ا جمعت ھ م ن المطبع ة والمط بخ ومح ل األزی اء          ٣٠٠وكان رأس مالي ھو . مشروع البرید الطواف  

بعم ل تجرب ة بنف سي، إذ طف ت عل ى جمی ع م دن        وقبلھ ا قم ت   .  س یارة وب دأت العم ل   ٣٠فاش تریت  .  أل ف ری ال  ١٢وكان وقتھا سعر ال سیارة       ". جیب"
. وأصبحت ق ادرا حت ى عل ى تحدی د كمی ة الوق ود الت ي تحتاجھ ا ك ل س یارة لت صل إل ى ھ دفھا             . وقست المسافة بین كل منطقة وأخرى  . وقرى السعودیة 

  .ثم بدأت مشاریع التلفزیون.  عاما١٥ونجح المشروع، واستمر لمدة 
 ١٥بع د تق دیم ع رض بمبل غ     .  كام ل العملی ة كان ت عن د ح صولھ عل ى عق د مدرس ة ال دفاع الج وي ف ي ج دة            نقطة التحول الرئیسة في حی اة ص الح    

 ملی ون دوالر، كان ت ھ ذه العملی ة فاتح ة األعم ال الكبی رة لرج ل         ١٥٥األمیركیة الت ي طلب ت مبل غ    " نستیول"ملیون دوالر فقط منافس لعرض شركة      
  . مطارا مدنیا٢٢ملت صیانة مواقع الدفاع الجوي في جمیع أنحاء السعودیة، باإلضافة إلى األعمال صالح كامل، مطار مدني التي توسعت وش

اكب ر مق اول ص یانة ف ي     ". افك و دل ة  "، وأس سوا  "إفك و "بعد ذلك اشترك صالح كامل مع شركة أمیركی ة متخص صة ف ي ص یانة المط ارات اس مھا        
 .اتیات إلى منتصف الثمانینیالعالم في أواخر السبعین

  

    

   متوسطة- معلومات بسیطة –ي مھاراتك طور
www.vipmiss.com/tdrib/index.html 

  تنمیة وتطویر الموارد البشریة–مھارات النجاح 
www.sst5.com  

  
  

 تغطیة وأخبار – المدربین العرب شبكة
  الدورات في العالم العربي

www.atrainers.net/index.php  

http://www.vipmiss.com/tdrib/index.html
http://www.sst5.com
http://www.atrainers.net/index.php
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 من موالی د ال سنوات األول ى م ن الق رن الم یالدي الماض ي، اكتف ى عب د اللطی ف            ھو
لعیسى بما تعلمھ في كتاتیب األحساء، ثم اتجھ نحو الھند بحثًا عن الرزق، كأنما یرید أن ا

یعی د وھ ج وال ده ومكانت ھ التجاری ة، فب دأ باس تیراد الب ضائع الت ي ك ان یحت اج إلیھ ا أھ  ل             
سى من نشاطاتھ فأدخل تجارة یفي مطلع األربعینیات المیالدیة غیر العو.األحساء آنذاك،

  .ثاألثا
 ھ و ش راء األراض ي ف ي األح ساء والمنطق ة       العی سى النشاط الذي یعتقد أنھ مثل نقطة انعطاف في م سیرة      لكن   

الشرقیة، إذ بدأ العیسى ف ي ش راء ع دد م ن األراض ي مست شرفًا م ستقبل ال بالد، ومعتق دًا أن ھ ذه المنطق ة س تتطور                 
تقوم على التملك، دون البیع أو البناء ) ألراضيا(وال یبني علیھا، فكانت لدیھ فلسفة في ! فھو یشتري وال یبیع. وتنمو
  .علیھا

بعد الحرب العالمیة الثانیة، كان على موعد مع بزوغ نجمھ وب روز اس مھ ف ي ع الم االقت صاد والم ال، إذ ب دأت         
جن رال  " السیارات، حیث لم یكن في المنطقة الشرقیة من یبیع السیارات، فب دأ ی ستورد س یارات       في تجارة انطالقتھ  

أص بح  ث م  فأصبح موزعًا للزاھد في المنطقة ال شرقیة،  . وكالء السیارات في المنطقة الغربیة) الزاھد(من  " رزموتو
  .مع مطلع الخمسینات الوكیل العام بالمنطقة الشرقیة

 ثم ١٩٨٢) أولدزموبیل( ثم ١٩٧٧) بویك(كالة ثم وم حصل على وكالة شیفورلیھ في الریاض، ١٩٧٤وفي عام 
  .م١٩٩٠عام ) جي إم سي( وكانت آخر وكاالتھ ھي وكالة ، ١٩٨٣) إیسوزو(

كم ا أن ھ بن ى بمف رده امبراطوری ة تجاری ة       . لكن مما سیسجلھ لھ التاریخ أنھ من أوائ ل م ن أدخ ل البی ع بالتق سیط        
، فك ان  ذل ك وكانت لھ وجھة نظر حی ال  !  أنھ لم یستثمر ریاًال واحدًا خارج وطنھ السعودیة  كذلكضخمة، أما الشيء    

ل ضخامتھا وتن وع مج االت    ) األس د  ( د جازمًا أن ھذه البالد أمینة ولھا م ستقبل واع د، وك ان ی سمي المملك ة ب ـ             یعتق
  .االستثمار فیھا

  

    

www.arado.org.eg 
  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة

الجمعیة العربیة لإلدارة 
www.arabma.org/subject.asp?lan=a  

  

الجمعیة السعودیة لإلدارة 
www.sma.org.sa/ar/ 

http://www.arado.org.eg
http://www.arabma.org/subject.asp?lan=a
http://www.sma.org.sa/ar/
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عالمي، تقلد خالل حیاتھ العدید من أبرز رجال األعمال على الصعیدین المحلي وال 
من األوسمة وشھادات التقدیر من رؤساء كبریات ال دول ال صناعیة ف ي الع الم تق دیرًا           

  ری ال جمع ھ  ٥٠٠لجھوده المتمیزة في المجالین التجاري والصناعي، بدأ حیاتھ بمبلغ   
ف ي  ثم عمل بعد ذلك مع أخی ھ  .  تجارة العصي ثم المواد الغذائیة واألقمشة وغیرھا   من

أعم  ال ال  صرافة وتج  ارة ال  سیارات، وكان  ت ھ  ذه نقل  ة نوعی  ة للتط  ور االقت  صادي        
والتجاري في المملكة، وكان كذلك رؤیة رائعة للمجاالت التي عمل فیھا الحقًا، ومنھا   

  .تجارة السیارات والمعدات
ي  حی ث اس  تطاع أن یك  سب ثق ة ال  شركات األجنبی  ة وعل  ى رأس ھا ش  ركة ف  ورد لتعطی ھ وكال  ة لھ  ا ف       

لتتواصل النجاحات مع الجمیح وذلك نتیجة للعزیمة القویة وال صبر والمتابع ة الشخ صیة ی دًا بی د        . المملكة
ارتبط بعد ذلك اسم الجمیح بالكثیر من المنتجات، ومن ابرزھا وكالة سیارات جنرال موت ورز،      . مع أخیھ 

باص ات، ووكال ة فی ان الی سي     وبیبسي كوال، زیوت شل، وبعض المواد الغذائیة ومصنع الجمیح لتجمیع ال     
  .للمعدات الثقیلة

وكان الشیخ قبل وفاتھ یرأس مجلس اإلدارة في مجموع ة ش ركات عب د العزی ز ومحم د الجم یح، وق د           
رساء دعائم االقتصاد السعودي، من خالل إن شاء الم صانع،   إسھم في أوصفھ الكثیر من االقتصادیین بأنھ   

  .ةوحصولھ على الكثیر من الوكاالت العالمی
 كھرب اء الری اض، ع ضو مؤس س ل شركة      ع ضو مؤس س ل شركة   : وكان للجمیح نشاطات كثی رة منھ ا      

 عامًا، كما تمیز بتنشیط العالقات التجاریة بین المملك ة  ١٥سمنت الیمامة والعضو المنتدب لھا ألكثر من     إ
  .والعالم الخارجي

  

    

  مركز تطویر المنشآت الصغیرة
www.sme.org.sa/Investor.asp  

 

 صندوق تنمیة الموارد البشریة
www.hrdf.org.sa/portalws/HRDF/i

ndex.asp  
 

  معھد اإلدارة العامة
www.ipa.edu.sa/libraryipa/library

_url.asp  
  

http://www.sme.org.sa/Investor.asp
http://www.hrdf.org.sa/portalws/HRDF/i
http://www.ipa.edu.sa/libraryipa/library
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بجھده بنى مجده المزدھر، لم یتعلم في الكتب، لكنھ تعلم في الحیاة، فك ان ص احب    
 جھ ده أثم ر خی رًا كثی رًا ألن ھ الخی ر ب ال ح دود م ن          ،مبادرة وقدرة على العطاء والبناء    

  .منطلق حبھ لوطنھ وعروبتھ وإسالمھ وإنسانیتھ
ھـ وكانوا تسعة أبناء، طول حیاتھ لم یسافر كثیرًا كما یفعل ١٣١٥ولد في جدة عام 

 الرحل ة الثانی ة كان ت    رجال األعمال، وكانت سفریاتھ محدودة أولھا لمكة والمدینة، ث م   
  .للبنان ثم مصر وأخیرًا إلى النمسا

 : اشترى المساحات الفارغة حول الحرم المكي فخشي علیھ وزیر المالیة من الحاقدین والحاسدین، فسألھ      
  .ال یمكن أن أعمر بیت اهللا ویخرب بیتي: قلت... بیت اهللا: الحرم بیت من؟ قال

م أراد أن یتب  رع بك ل ثروت  ھ للمجھ ود الحرب  ي إال أن   ١٩٧٣ أكت وبر  –لعاش  ر م ن رم  ضان  وف ي ح رب ا  
  .ھ وتبرع بما قدر اهللاأصر استعان بأحد أبنائالمحامي رفض ذلك، ولما 

وكان ) وزیر فخري(ولقد منحھ الملك عبد العزیز لقب وزیر دولة، وكان أول وزیر دولة في حیاة المملكة 
 وكذلك الرئیس المصري جمال ،كما كرمھ الرئیس اللبناني كمیل شمعون. ة في المملكةذلك نظیر خدماتھ العام

  .عبد الناصر، وأراد أن یكرمھ ملك المغرب الملك محمد الخامس إال أنھ لم یذھب إلى المغرب
وم ن أعمال ھ أن ھ أس س ال شركة العربی ة لل سیارات بن اء عل ى رغب ة المل ك عب د العزی ز لت سھیل الخ دمات                

  .وكان رئیس مجلس إدارة ھذه الشركةللحجاج 
وق الوا  . ال أوافق على استثمار األموال بالخارج ألن ذل ك ال ینف ع المال ك وال وطن ھ وال أوالده      (من أقوالھ   

  "ك وال ینفع ولدكعریال ما ھو في بلدك ال ینف"
  

    

  دلیل المكتبات من ھوازن
www.hwazn.com/s.htm 

   كتب إداریة متخصصة- مكتبة شعاع 
www.raypub.com/catalog/default.ph

p?cPath=4_48 

  )شعاع( الشركة العربیة لإلعالم العلمي
www.edara.com/user/who-r-we.asp  

 

http://www.hwazn.com/s.htm
http://www.raypub.com/catalog/default.ph
http://www.edara.com/user/who-r-we.asp
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تنطبق على رجل األعمال السعودي محمد السبیعي صفة العصامي، فقد بدأ العمل 
 ری  ال لتنتھ  ي بث  روة م  ن المالی  ین واالس  تثمارات   ٥٠٠ب  دكان ال تتج  اوز موجودات  ھ  

 س نة  ١١وبع د س ن   . ھ ـ ١٣٣٣ولد السبیعي في مدینة عنیزة بالقصیم ع ام    . والعقارات
وكان والده ق د قت ل ف ي حرب ھ م ع       انتقل إلى مكة المكرمة طلبًا للرزق وخدمة الحجیج  

  .ل عن أمھ وأخیھ الصغیر عبد اهللامسؤوقوات الملك عبد العزیز فأصبح ال
اتفق مع عمھ أن یعمل لدیھ كصبي یوصل میاه الشرب للبیت والدیوان بجانب عملھ في ال دكان مقاب ل        

  . أشھر لكي یستطیع إرسال مال ألمھ١٠ت لمدة  جنیھا٨
أما بدایة توجھ السبیعي وشریكھ للعمل المصرفي فكان بالمصادفة، حیث كان ا وك الء لتج ار الری اض       

ویعتق  د أن أھ  م أس  باب . واإلح  ساء والكوی  ت ف  ي مك  ة والمدین  ة وج  دة، وك  انوا أی  ضًا وك  الء تحوی  ل لھم  ا  
ونقال نشاطھما التجاري إل ى الری اض بع د أن ق رر المل ك      . صدقنجاحھما في العمل المصرفي األمانة وال  

سعود نقل الوزارات إلى الریاض، فانتقال للعم ل ھن اك، وافتتح ا فرع ًا للم صرف ف ي مك ان مقاب ل إم ارة              
ھـ تقریبًا قرر محمد وعبد اهللا السبیعي االنفصال عن شریكھم ابن غنیم واقتسام ١٣٨٢وفي عام . الریاض

القسمة عن مالیین الریاالت من عقارات في بیروت وجدة والریاض ومكة وبقیة مدن وتمخضت . التجارة
  .المملكة، وغیرھا من االستثمارات واألصول

  .م٢٠٠٤وتمتلك شركة السبیعي اآلن حصة كبیرة في بنك البالد والذي تأسس في السعودیة في عام 
  

    

   مھارات إداریة- عالم النور 
www.alnoor.info/  

 

   فن اإلدارة–مفكرة اإلسالم 
www.islammemo.cc/filz/index.asp?

CatNo=0&IDCategory=1 
 

   ردادي–دلیل المواقع العربیة 
www.raddadi.com 

http://www.alnoor.info/
http://www.islammemo.cc/filz/index.asp
http://www.raddadi.com
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1. www.alrehaili.net 
2. www.thegulfbiz.com/archive/index.php/t-1071.html 
3. www.alshamsi.net/mix/arabian_bilions.htm 
4. www.seheb.net 5. 

http://www.alrehaili.net
http://www.thegulfbiz.com/archive/index.php/t-1071.html
http://www.alshamsi.net/mix/arabian_bilions.htm
http://www.seheb.net
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